
NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – GMINA SŁAWNO 

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw, zgodnie z którą  z dniem 1 lipca 2013 
roku gmina jest zobowiązana objąć systemem gospodarowania odpadami komunalnym wszystkich 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 roku gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli odpadów 
wytworzonych w gospodarstwach domowych. W zamian za to właściciel nieruchomości będzie wpłacał na 
konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Ponadto gmina w drodze przetargu wyłoni firmę,  
z którą podpisze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sławno.  

Mieszkańcy, którzy na chwilę obecną mają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą 
odbierającą odpady, powinni we własnym zakresie ją wypowiedzieć, pamiętając o zachowaniu 
odpowiedniego okresu wypowiedzenia umowy, w celu uniknięcia podwójnej opłaty w momencie wejścia  
w życie nowego systemu. 

Nowy system gospodarowania odpadami, który zacznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku  
nie będzie obejmował właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. podmiotów gospodarczych, firm, 
instytucji), tym samym będą oni oddawać odpady komunalne na dotychczasowych zasadach,  
tzn. przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne, którzy uzyskali od Wójta Gminy Sławno 
zezwolenie na świadczenie takich usług, poprzez wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Sławno  
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ustalonej przez Radę 
Gminy metody oraz stawki. Na podstawie deklaracji będzie naliczana opłata, którą mieszkańcy będą 
uiszczać do budżetu gminy. Opłata ta będzie środkiem finansowania całego procesu odbioru, transportu, 
recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób 
selektywny będzie ustalona niższa stawka „opłaty śmieciowej”, po to by zachęcić mieszkańców do dbania 
o środowisko naturalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowiła dochód 
gminy, z którego gmina będzie finansowała koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

Rada Gminy Sławno podjęła szereg uchwał dotyczących wdrożenia nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi: 

1. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty; 

2. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

3. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi; 

4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

5. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Sławno. 

Na podstawie powyższych uchwał wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi - od gospodarstwa domowego oraz ustalono miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w następujący sposób: 

Odpady zbierane w sposób selektywny: 

 Gospodarstwo domowe (do 2 osób)   -   12 zł; 

 Gospodarstwo domowe (od 3 do 5 osób)   -   14 zł; 

 Gospodarstwo domowe (od 6 osób i więcej)   -   16 zł. 

Odpady zbierane w sposób nieselektywny: 

 Gospodarstwo domowe (do 2 osób)   -   21 zł; 

 Gospodarstwo domowe (od 3 do 5 osób)   -   23 zł; 

 Gospodarstwo domowe (od 6 osób i więcej)   -   25 zł. 

 



Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających i utrzymujących się 
wspólnie lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie (art. 3 pkt. 5 ustawy o narodowym spisie 
powszechnym).  Każde gospodarstwo domowe jest zobowiązane złożyć odrębną deklarację. W przypadku 
większej liczby gospodarstw domowych na jednej nieruchomości, każde gospodarstwo domowe składa 
osobną deklarację. 

Do dnia 31 maja 2013 roku właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć pierwszą 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według wzoru uchwalonego 
przez Radę Gminy Sławno. Druk deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sławno 
www.ugslawno.pl 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany danych określonych w deklaracji, a także zmiany 
wysokości stawki, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Sławnie, w terminie 14 dni od dnia 
wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza 
się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

Właściciel nieruchomości w deklaracji umieszcza informację o rodzaju gospodarstwa domowego oraz 
deklaruje sposób gospodarowania odpadami, wybierając selektywną bądź nieselektywną zbiórkę 
odpadów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji zgodnie ze 
stanem faktycznym, gdyż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.) 

 W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sławno określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, gotówką w banku obsługującym rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Sławno lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sławno lub inkasentowi, w terminach: 

- za okres od 1 stycznia do 31 marca do 15 kwietnia danego roku; 
- za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca do 15 lipca danego roku; 
- za okres od 1 lipca do 30 września do 15 października danego roku; 
- za okres od 1 października do 31 grudnia do 31 grudnia danego roku. 

Numer rachunku bankowego, na który uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodarstwa domowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Sławnie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach o kolorystyce odpowiadającej poszczególnym 
rodzajom odpadów. Odpady komunalne zbierane selektywnie (tj. papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone) i pozostałe niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem 
odbierającego odpady. 

Na terenie Gminy Sławno dostępne będą punkty selektywnego zbierania odpadów, gdzie będzie 
można oddać odpady problemowe takie jak: zużyte baterie, opony, przeterminowane leki, chemikalia. 
Będą też przeprowadzane zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych. Miejsca ich lokalizacji oraz harmonogram odbioru udostępniony będzie na 
stronie internetowej naszej gminy, jak również zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty, czyli na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno oraz tablicach ogłoszeń  
w poszczególnych Sołectwach. 

Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę internetową Urzędu Gminy  
w Sławnie www.ugslawno.pl  w zakładce Gospodarka odpadami będą zamieszczane informacje, 
dotyczące obowiązujących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą na bieżąco 
aktualizowane.  

Biorąc pod uwagę fakt, że przedstawione zagadnienie będzie wymagało dużego zaangażowania 
zarówno ze strony mieszkańców, jak i Władz gminy, liczymy na Państwa wyrozumiałość i współpracę. 

 

          Wójt Gminy Sławno 
                       /-/ Tadeusz Wojciechowski 
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